
देगास  
आणि छोटी नर्तकी 

लेखक:  
लॉरेन्स  
अॅनहोल्ट 



रु्म्ही कधी एका प्रससद्ध कला संग्रहालयार्ील एका विसिष्ट 
खोलीर् गेलार्, र्र तर्थे रु्म्हाला एका छोट्या नर्तकीचे संुदर 
कांस्य सिल्प ददसेल. र्ी एक पाय पुढे करून उभी आहे, तर्चे 
हार् पाठीमागे एकमेकांर् गुंफले आहेर् – तर्च्या चेहऱ्यािरचे 
भाि थकलेले आणि काहीसे उदास आहेर्.  

रु्म्ही संग्रहालयाच्या गाईडिी गप्पा मारल्यार्, र्र र्ो 
रु्म्हाला त्या छोट्या बॅले नर्तकीची गोष्ट सांगर्ो.  

“तर्चं नाि मेरी आहे,” गाईड म्हिर्ो. “मी मेरीला रोज 
बघर्ो. दरिेळी मला िाटरं् की मी तर्ला चांगलं ओळखर्ो....”  

मग रु्म्ही त्या बॅले नर्तकीचे सिल्प बारकाईने न्याहाळू 
लागर्ा. र्वे्हा गाईड पुन्हा सांगर्ो: “बघा या छोट्या मेरीकड.े 
मी खात्रीने सांगर्ो, रु्म्ही तर्च्याकड ेखूप िेळ टक लािून 
पादहलंर्, र्र र्ी हालचाल करर्ेय असंच िाटेल रु्म्हाला!” 

या पुस्र्कार् रु्म्हाला मेरी या बॅले नर्तकीची गोष्ट िाचायला 
समळेल. ही गोष्ट फार फार िर्ाांपूिीच्या पॅररसमध्ये घडर्े. ही 
गोष्ट मेरीची र्र आहेच, पि एका अतर्िय प्रससद्ध कलाकाराची, 
एडगर देगासचीही आहे.   
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एका प्रससद्ध कला संग्रहालयार्, एका मोठ्या खोलीच्या मध्यभागी, 
एका छोट्या नर्तकीचे संुदर सिल्प आहे. र्ी एक पाय पुढे करून उभी 
आहे. तर्चे हार् पाठीमागे एकमेकांर् गुंफलेले आहेर्. र्ी थकलेली 
आणि थोडी उदास ददसर् आहे.  

हे सिल्प एडगर देगास नािाच्या सिल्पकाराने एका िर्कापेक्षाही 
जास्र् िर्ाांपूिी बनिले होर्.े  

संग्रहालयार्ील कलाकृर्ींची मादहर्ी देिाऱ्या 
गाईडकड ेछोट्या बॅले नर्तकीच्या आयुष्याची 
कहािी आहे. बाहेर पाऊस पडर् असर्ो आणि 
लोकांना संग्रहालयार् रेंगाळण्यासििाय दसुरा 
पयातय नसर्ो, र्वे्हा कुिीर्री गाईडला 
विचारर्ोच की र्ी कोि होर्ी.  

“तर्चं नाि मेरी आहे,” गाईड म्हिर्ो. “मी 
मेरीला रोज बघर्ो. दरिेळी मला िाटरं् की  
मी तर्ला चांगलं ओळखर्ो....”  



....मेरी आणि तर्चे आईिडील खूप गरीब होर्,े पि मेरीचं 
केिळ एकच स्िप्न होरं् – तर्ला नर्तकी बनायचं होरं्. कुिी 
साधीसुधी नर्तकी नाही: तर्ला पॅररसच्या ऑपेरा हाऊसमध्ये नतृ्य 
करायचं होर्.ं तर्ला जगार्ली सिातर् प्रससद्ध बॅले नर्तकी बनायचं 
होरं्.  

मेरीचे िडील टेलर होर् ेआणि तर्ची आई कपड ेधुण्याचं काम 
करायची. खूप कष्ट करून त्यांनी पैसा साठिला. मग मेरीने मोठ्या 
बॅले िाळेच्या प्रिेि परीके्षची र्यारी केली.    

तर्च्या िडडलांनी परीक्षेसाठी तर्ला एक खास झगा सििला. तर्च्या 
आईने तर्ला िुभेच्छा ददल्या आणि तर्च्या केसांर् एक लाल-वपिळसर 
रंगाची लांबसडक ररबीन बांधली.  



परीके्षर् मेरीने यापूिी कधी केलं नाही इर्कं संुदर नतृ्य करून दाखिलं. 
तर्थल्या िदृ्ध सिक्षकांना तर्चं नतृ्य आिडलं.  

“आम्ही रु्ला प्रिेि देऊ,” र् ेम्हिाले, “पि रु्ला कठोर मेहनर् करािी 
लागेल.” 

“करेन,” मेरी म्हिाली, “मला जगार्ली सिातर् प्रससद्ध नर्तकी व्हायचंय.” 

सगळे हसू लागले. “र् ेपाहू आपि!” िदृ्ध सिक्षक म्हिाले.  



र्ो मेरीच्या आयुष्यार्ला सिातर् रोमांचक ददिस होर्ा. आपल्या 
कुटंुबबयांना ही बार्मी द्यायला र्ी अधीर झाली; पि घरी जािार 
इर्क्यार्, असं काही घडलं ज्याने तर्च्या आनंदािर विरजि पडलं.  

मोठ्या खोलीच्या पाठीमागे कुिीर्री ओरडू लागलं. डोळयांर् अश्रू 
आलेली एक मुलगी मेरीच्या िेजारून मागे धािर् गेली. तर्च्या मागे 
महागड ेकपड ेघार्लेला, उग्र ददसिारा, पांढऱ्या दाढीचा एक मािूस 
धािर् गेला.  

“रू् एका जागी स्स्थर का बसर् नाहीस?” र्ो मािूस ओरडला. 
“इर्की हालचाल केलीस र्र मी रु्झं चचत्र कसं काढायचं?” 

मेरी घाबरली.  

“कोि आहे हा र्ापट मािूस?” र्ी िेजारी उभ्या असलेल्या 
मुलीकड ेकुजबुजली.  

“रू् निीन विद्याचथतनी आहेस ना, कळेल लिकरच रु्ला.        
र्ो देगास आहे, घोडयांचा आणि नर्तकींचा चचत्रकार.                      
र्ो सगळयांिी असाच िागर्ो.” 



संग्रहालयार्, छोट्या बॅले नर्तकीच्या सिल्पाभोिर्ी मोठी गदी 
गोळा झाली.  

“बघा जरा तर्च्याकड,े” गाईड म्हिाला. “बघा या छोट्या मेरीकड.े 
मी खात्रीने सांगर्ो, रु्म्ही तर्च्याकड ेखूप िेळ टक लािून पादहलंर्, 
र्र र्ी हालचाल करर्ेय असंच िाटेल रु्म्हाला!” 

“मग तर्ला बॅले िाळेर् प्रिेि समळाला का?” कुिीर्री विचारले.  

“हो र्र!” गाईड म्हिाला, “तर्ला प्रिेि समळाला. तर्ने कठोर 
मेहनर् केली, खूप सराि केला. खरंर्र, र्ी एिढी र्रबेज झाली 
की िदृ्ध सिक्षकांनी तर्ला णिसमसला ऑपेरा हाऊसच्या बॅलेर् 
एक प्रमुख भूसमका द्यायचा विचार केला….” 



….मेरीचं स्िप्न प्रत्यक्षार् उर्रू लागलं.  

आर्ा म्हार्ारा देगास तर्ला पूिीसारखा भयंकर िाटर् 
नव्हर्ा. दररोज, र्ो आपली उंच टोपी आणि चचत्रकलेची िही 
घेऊन सगळयांिर आगपाखड करायचा, त्यांना सिव्यािाप 
द्यायचा. र्ो मोठ्या त्िेर्ाने काम करायचा आणि रंगीर् खडू 
घेऊन मुलींची, सिक्षकांची आणि संगीर्कारांची चचत्र ंकाढायचा.  

“स्स्थर राहा!” र्ो ओरडर्च बोलायचा. “असं नाही. असं 
राहा....!” मग र्ो एखाद्या निख्या नर्तकीला कसं उभं राहायचं, 
बसायचं याची रं्त्र दाखिायचा.  

एिढे संुदर कपड ेघार्लेल्या चचत्रकाराला एका पायािर 
संरु्लन साधर्ाना बघून मेरीला हसू आिरायचं नाही.  



एकदा मेरीने देगासच्या चचत्रांची झलक पादहली आणि र्ी 
चकीर् झाली. र्ी चचत्र ंविविध रंगांनी चमकर् होर्ी. देगासने 
सगळया विद्याचथतनीचंी चचत्र ंकाढली होर्ी, पि त्या बॅले 
र्ारकांसारख्या ददसर् नव्हत्या. मुलींच्या विचचत्र मुद्रा देगासने   

                      चचत्रांमध्ये दाखिल्या होत्या,      

                                 उदाहरिाथत....                 

                                   

आळस देर्ाना, 

सँडल घालर्ाना, 

कपड ेठीकठाक करर्ाना. 
 

ितृ्तपत्र िाचर्ाना, 
             बडबड करर्ाना 



मेरीला नतृ्य खूप आिडायचं. र्ी िाळेर् सकाळी सगळयांच्या 
आधी यायची आणि रात्री सगळयांच्या िेिटी घरी जायची.  

मग, एके ददििी, सगळं काही विपरीर् घडू लागलं. 

मेरीचे िडील आजारी पडले. काही काळाने र् ेकाम करायला 
असमथत झाले. तर्ची आई कपड ेधुण्याची जास्र् कामं घेऊ 
लागली, पि त्यांच्याकड ेमेरीची फी देण्याइर्पर् पैसे नव्हर्े.  

एक प्रससद्ध नर्तकी बनायचं मेरीचं स्िप्न धूसर होऊ लागलं.  

“रु्ला मदर् करायला मला आिडले, मेरी,” दयाळू िदृ्ध सिक्षक 
म्हिाले, “पि रू् दररोज सिकायला आली नाहीस र्र मला णिसमस 
बॅलेची प्रमुख भूसमका दसुऱ्या कुिालार्री द्यािी लागेल. कदाचचर् मग 
रु्झ्यासाठी आपल्याला चथएटरची फरिी झाडण्यासारखी दसुरी छोटी 
कामं िोधािी लागर्ील.” 

एका ककत ि आिाजाने त्यांच्या संिादार् व्यत्यय आिला.  

“रू् माझ्या चचत्रासाठी बस. मी रु्ला त्याचे पैसे देईन. पि रु्ला 
खूप मेहनर् करािी लागेल आणि बडबड बंद करािी लागेल. समजलं?” 



मग रोज दपुारी देगास मेरीचं चचत्र काढू लागला. त्याने 
मेरीला एकाच जागी इर्का िेळ स्स्थर उभं ठेिायचा की तर्ला 
रडािसं िाटायचं, पि तर्ला कधी र्क्रार करायची दहमंर् 
झाली नाही.  

मेरीला पुरेसे पैसे समळर् नव्हर्.े सगळे पैसे तर्च्या 
िडडलांच्या डॉक्टरांच्या फीसाठीच खचत होर्. तर्च्या नतृ्याच्या 
िगातची फी देण्यासाठी पैसे उरर् नसर्. णिसमस बॅलेची 
र्ारीख जिळ आली र्सं तर्ला कळून चुकलं की तर्ला आर्ा 
प्रससद्ध होण्याची संधी कधीच समळिार नाही.  

जेव्हा र्ी रात्र उजाडली, र्वे्हा गरीब मेरीला र्ो कायतक्रम 
बघायचीसुद्धा परिानगी समळाली नाही, कारि देगासला रात्री 
उिीरापयांर् काम करायचं होरं्.  

इर्र मुली हसर्-णखदळर्, बडबड करर् कायतक्रमासाठी र्यार होऊ 
लागल्या. देगाससोबर् मेरी एकटीच उरली. त्या र्ापट कलाकारने मेरीला 
पाठीमागे हार् बांधनू छर्ाकड ेबघर् राहायला सांचगर्लं. सगळया नर्तकींना 
अिा पद्धर्ीने उभं राहायची सिय झाली होर्ी. पि देगासने खूप िेळ काम 
सुरू ठेिल्यामुळे मेरीची मान दखुू लागली.  



खपू उिीर होऊ लागला. 

“माफ करा, देगास सर,” मेरी पुटपुटली. 

“मला लिकर घरी जायला हिं. उिीर झाला र्र घरचे लोक काळजीर् 
पडर्ील. माझे बाबासदु्धा आजारी आहेर्.” 

“घरचे लोक!” देगास खेकसला. “काळजीर् पडर्ील? रु्ला मादहर्ीय, 
माझी काळजी कोि करर्?ं कुिीच नाही, माझ्याकड ेफक्त माझं काम आहे 
आणि आर्ा माझ्या डोळयाचंी दृष्टीसदु्धा मला सोडून चाललीय.” 

“माफ करा, सर, माझ्या लक्षार् नाही आल.ं” 

देगास काहीिेळ िांर्पिे काम करर् रादहला. त्याने थोडी मार्ी घेर्ली 
आणि त्िेर्ार् येऊन त्याच्या लांबसडक बोटांनी काम करू लागला. मेरीने 
त्याच्या डोळयांर् अश्रू पादहले.   

“नाही,” र्ो मदृपूिे म्हिाला, “रु्झ्या कस ंलक्षार् येईल? एक सांग 
मला, मेरी, एका चचत्रकाराला कोिर्ी गोष्ट सिातर् मौल्यिान असरे्?” 

“डोळे, सर?” 

“अगदी बरोबर, माझे डोळे मला नर्तकीच्या पायांसारखेच आहेर्, आल ं
लक्षार्? माझे डोळे आजारी पडलेयर्, मेरी. मी काय करर्ोय हे मला 
नीटस ंददसर् नाही. म्हिून र्र मी मार्ीसोबर् काम करर्ोय.” 

यामळेुच र्र देगाससर सारखे रागार् असर्ार् का? अचानक मेरीच्या 
मनार् र्ापट देगासबद्दल सहानुभरू्ी दाटून आली.  

“मला खपू िाईट िाटरं्य,” र्ी म्हिाली.  

त्यािर देगासने अस ंकाही केल ंजे मेरीने यापूिी त्याला कधीच करर्ाना 
बतघर्ल ंनव्हर्ं. त्याने मेरीकड ेबतघर्ल ंआणि स्स्मर् केलं.  

“मलाही िाईट िाटर्यं, मेरी,” र्ो म्हिाला. “पि हे सिल्प बघ. हे माझं 
आजिरच ंसिोत्कृष्ट काम आहे. आभारी आहे, माझी छोटी नर्तकी. आर्ा रु्ला 
घरी जायलाच हिं.” 

मेरी खाली उर्रली. तर्चे पाय कमजोर झाले होर्े. तर्ने आपल्या 
केसांर्ली लाल-वपिळसर रंगाची ररबीन काढून िदृ्ध                       
देगासला ददली. मग आपले नर्तकीचे कपड े                   उर्रिले 
उर्रिून र्ी घाईघाईर् आपल्या घरी गेली.  



णिसमस बॅलेच्या कायतक्रमार्, पडदा पडल्यािर, 
चथएटरमधल्या गदीने टाळया िाजिून जयघोर् 
केला. बाहेर, रस्त्यािर एका मंद ददव्याखाली, एक 
िदृ्ध, अधू दृष्टीचा कलाकार अडखळर्, ठेचकाळर् 
घरी जाण्यासाठी संघर्त करर् होर्ा.  

त्याने आपल्या हार्ार् लाल-वपिळसर रंगाची 
ररबीन घट्ट पकडून ठेिली होर्ी.  



“म्हिजे तर्चं स्िप्न कधीच प्रत्यक्षार् उर्रलं नाही 
का?” कुिीर्री विचारले.  

“थांबा,” गाईड म्हिाला. “गोष्ट अजून संपली 
नाहीये....” 

दोन िर्ाांनी, मेरी आपल्या आईला कपड ेधुण्यार् मदर् 
करर् होर्ी, र्वे्हा पोस्टाने एक पत्र आलं.  

“रु्झं पत्र आहे, मेरी,” तर्ची आई म्हिाली.  

मेरीने पत्र फोडलं. आर् एक तर्कीट आणि एका मोठ्या 
कला प्रदितनाचं तनमंत्रि होरं्. तनमंत्रि काडातिर कुिीर्री 
सलदहलं होरं्: “छोटी नर्तकी, मेरीसाठी.” 



लाल- 

मेरी आणि तर्ची आई प्रदितनाला गेल्या. इमारर्ीर् खूप गदी होर्ी. 
सभरं्ींिर संुदर चचत्र ंटांगली होर्ी. पि सिातर् जास्र् गदी एका मोठ्या 
काचेच्या पेटीभोिर्ी जमली होर्ी.  

मेरी त्या गदीरू्न काचेच्या पेटीनस्जक पोहोचली. 

“हे काय!” र्ी चकीर् झाली. “ही र्र मी आहे!” 

देगासने त्या सिल्पाला खरे कपड ेचढिले होर्े. कुिीही इर्की उत्कृष्ट 
कलाकृर्ी यापूिी कधी बतघर्ली नव्हर्ी. तर्च्या केसांर् लाल-वपिळसर 
रंगाची ररबीन होर्ी.  



सगं्रहालयार्ील ििेटची व्यक्ती तनघनू गेली रे्व्हा गाईडने नर्तकीच्या 
सँडलिरील धूळ पुसली.  

“िुभरात्री, मेरी,” र्ो म्हिाला आणि सिट्टी िाजिर् तनघनू गेला. 
कुलपारू्न ककल्ली कफरली र्से छोट्या नर्तकीने स्स्मर् केल्यासारखे िाटले. 
सगं्रहालयाच्या छर्ािर पडिारा पाऊस जगार्ील सिातर् प्रससद्ध नर्तकी 
मेरीसाठी टाळयांचा कडकडाट करर् आहे, असे िाटू लागले.  

मेरीला जगार्ील सिातर् प्रससद्ध बॅलेररना नर्तकी बनायचे 
होर्े. पि तर्च्याकड ेफी देण्यासाठी पैसे नव्हर्े. म्हिून र्ी 

कलाकार एडगर देगाससाठी बॅले िाळेर् मॉडसेलगं करू 
लागली.  

देगासच्या छोटी नर्तकीच्या सिल्पाने आकार घेर्ला र्से 
मेरीला त्या र्ापट कलाकाराविर्यी सहानुभरू्ी िाटू लागली. 
सिल्प पूित झाले आणि ििेटी र्ी सिातर् प्रससद्ध नर्तकी 

बनली.  

एका महान कलाकाराच्या आयुष्याची उत्कृष्ट ओळख, 
आकर्तक चचत्रांसोबर्.  


